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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 :الوقت الشركاء في المجال اإلنساني يحذرون من نفاذ
 الموصلفي نسانية اإل للعملية  لإلستعدادأمريكي  مليون دوالر 284هناك حاجة ماسة ل 

 
مليون دوالر  605 بلغنداًء  أطلق الشركاءلموصل. ستعداد للإلاإلنساني في العراق يحذرون ويؤكدون على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة (: الشركاء في المجال 6052يوليو تموز/  60)بغداد،  

 من المدنيين. خصش مليون 5.4التي يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى  للعملية اإلستعدادلبدء أمريكي 
 

أن و بير من الضحايا في صفوف المدنيين عدد كومن المتوقع وقوع  ،في الموصل على المدنيين مدمراً  تأثير الحملة العسكرية سيكونفي العراق: " اإلنساني منسقال ليز غراندي ت السيدةوقال
 ".المزيد من التمويل الحصولمالم يتم نسانية في العالم ذذا العام األزمات اإلأكبر  من لما يتوقع أن يكون لإلستعداد بأي شئيمكن القيام  الخطر شديد.  تتعرض األسر التي تحاول الفرار إلى

 
شخص  04،000ك أكثر من العراق تجبر مئات اآلالف من المدنيين، بما في ذل تنظيم داعش فيالحكومة العراقية وحلفائها الستعادة السيطرة على المناطق من  التي تقودذاالعمليات العسكرية إنَّ 

على طول ممرات مليون شخص  6.4ما يصل الى ن المحتمل نزوح مو  ،أنحاء البالد مختلففي نازح عراقي مليون  7.7أكثر من  ذناك اليوم. عن األمان على الفرار من منازلهم بحثاً  من الفلوجة
إلى  النازحة حديثاً  األسراستقبال مركز و  كل مخيمتقريبًا  وصلفقد ، في الخطوط األمامية تقديم الدعمفي شركاء تسابق العلى الرغم من و  نبار والموصل ومدينة الموصل في األشهر المقبلة.األ

 الغذاء والمأوى في حاالت الطوارئالمياه و  حتياجات األكثر إلحاحاً وتتضمن اإلالمنقذة للحياة والمساعدة المتخصصة.  وتحتاج األسر النازحة إلى مجموعة شاملة من المساعدة. الطاقة القصوى
 والمساعدة الطبية.

 
وقد . يواجهون المشاكلمليون من العراقيين الذين كانوا  3.7لمساعدة  أمريكي دوالر 025طالبنا بتوفير م، ي بداية ذذا العافيمكن تصورذا. ف الطرق التيكل بالشركاء في المجال اإلنساني  وعمل"

الصحية المنقذة للحياة،  من البرامج 70، بما في ذلك اإلنسانية في الخطوط األماميةالبرامج من برنامجًا تسعة وتسعين  توقفالسيدة غراندي " وقالتفي المائة فقط من ذذا.  50على  حصلنا
 لم نحصل على الدعم. إن  في األسابيع واألشهر المقبلة  من البرامج اإلنسانية األخرىئات وستتوقف الم

 
مبلغ إضافي قدره  ، وكذلك إلىاألصليلنداء اتمويل اآلن. نحن بحاجة إلى تمويل المزيد من اللم نحصل على  إن  موصل لإلستعداد للال نستطيع أن نفعل ما ذو ضروري  "وأضافت السيدة غراندي 

ذات األولوية بدقة. نحن ال نطلب  هماحتياجات بتحديدالشركاء في المجال اإلنساني في العراق قام و عملية الموصل. ستعداد قبل بدء لإلشهر  6.4ما ال يقل عن  قبلأمريكي مليون دوالر  605
 االستجابة." منشركاء مكن التلن ي الموصل،عسكرية الستعادة العملية بدء الالتمويل بعد  حصلنا علىد األدنى المطلوب. "إذا الحذو "ما نطلبه  ؛منه في الحصول على جزء مبالغ فيه أمالً  ا  مبلغ

 
مجموعة  ووضعوا ،في الحكومة نظرائهمبشكل وثيق مع ويعمل الشركاء في المجال اإلنساني تعتمد على حجم ومدة وشدة المعركة في المدينة. سالموصل نفسها  في إن تكاليف العملية اإلنسانية

السكان  مليار دوالر لدعم 1.8 لحواليالحاالت، قد تكون ذناك حاجة  ءفي أسو و جماعي لفترة طويلة. إلى دمار ذائل ونزوح ، محدود لفترة محدودة ونزوحمن السيناريوذات من دمار محدود 
 .المحتاجين

الصراع والذين فقدوا كل شيء المساعدة التي  تضرروا منالذين  تلّقي المدنيين في العراقستثمارات في العراق لضمان ايد إعادة توازن اإلالمهم جدًا وعلى نحو متز أصبح من  "وشددت غراندي 
 .يستحقونها"

 ويمكن تحميل النداء العاجل للموصل على الرابط ادناه:
 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/mosul-flash-appeal-2016 
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